
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Axel Walz. 

Strona pozwana: Clickair S.A.. 

Pytania prejudycjalne 

Czy granica odpowiedzialności, o której mowa w art. 22 ust. 2 
Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w 
Montrealu w dniu 28 maja 1999 r., obejmuje zarówno szkodę 
materialną, jak i krzywdę wynikającą z utraty bagażu? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 17 
lutego 2009 r. – Alexander Hengartner i Rudolf Gasser 

przeciwko Landesregierung Vorarlberg 

(Sprawa C-70/09) 

(2009/C 102/17) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgerichtshof (Austria) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Alexander Hengartner 

Rudolf Gasser 

Strona pozwana: Landesregierung Vorarlberg 

Pytanie prejudycjalne 

Czy, gdy osoba uprawniona do polowania sprzedaje na teryto-
rium krajowym ubitą przez siebie zwierzynę, polowanie stanowi 
działalność gospodarczą na własny rachunek w rozumieniu art. 
43 WE, nawet jeśli, ogólnie rzecz biorąc, działalność ta nie ma 
na celu osiągnięcia zysku? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour de cassation (Francja), w dniu 18 
lutego 2009 r. – Établissements Rimbaud SA przeciwko 
Directeur général des impôts, Directeur des services 

fiscaux d'Aix-en-Provence 

(Sprawa C-72/09) 

(2009/C 102/18) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour de cassation 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Établissements Rimbaud SA. 

Strona pozwana: Directeur général des impôts, Directeur des 
services fiscaux d'Aix-en-Provence. 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 40 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym sprzeciwia się przepisom takim jak art. 990 D i nast. code 
général des impôts [francuskiej ordynacji podatkowej], w 
brzmieniu obowiązującym w chwili zaistnienia okoliczności 
faktycznych, która zwalnia z podatku w wysokości 3 % od 
wartości rynkowej nieruchomości położonych we Francji spółki 
mające siedzibę we Francji i uzależnia owo zwolnienie w przy-
padku spółek, które mają siedzibę w państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będącym członkiem 
Unii Europejskiej, od istnienia konwencji o pomocy administra-
cyjnej zawartej pomiędzy Francją a tym państwem w celu zwal-
czania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania lub od 
okoliczności, że na podstawie traktatu zawierającego klauzulę o 
niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, 
rzeczone osoby prawne nie powinny podlegać większemu 
obciążeniu podatkowemu niż obciążenie podatkowe, jakiemu 
podlegają spółki mające siedzibę we Francji? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 18 lutego 
2009 r. – Bâtiments et Ponts Construction SA, 
Thyssenkrupp Industrieservice przeciwko Berlaymont 

2000 SA 

(Sprawa C-74/09) 

(2009/C 102/19) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour de cassation (Belgia) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssen-
krupp Industrieservice 

Strona pozwana: Berlaymont 2000 SA
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy obowiązek uzyskania rejestracji w celu uzyskania zamó-
wienia publicznego w Belgii, taki jak obowiązek ustano-
wiony artykułem I.G. specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, mającej zastosowanie w tej sprawie, nie jest 
sprzeczny z zasadą swobodnego przepływu wewnątrz Unii 
Europejskiej i art. 24 akapit drugi dyrektywy Rady 
93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordy-
nacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane ( 1 ), jeżeli byłby on interpretowany w ten sposób, 
że pozwala instytucji zamawiającej wykluczyć z postępo-
wania przetargowego oferenta będącego zagranicznym 
przedsiębiorcą, który nie jest zarejestrowany w Belgii, ale 
który przedstawił równoważne zaświadczenia wydane 
przez właściwe organy administracji swojego kraju? 

2) Czy nie jest sprzeczny z zasadą swobodnego przepływu 
wewnątrz Unii Europejskiej i art. 24 akapit drugi dyrektywy 
Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane przyznanie belgijskiej instytucji zamawia-
jącej prawa narzucenia zagranicznym oferentom obowiązku 
poddania ocenie przez belgijski organ – komisję ds. rejes-
tracji przedsiębiorców – ważności zaświadczeń, wydanych 
im przez organy podatkowe i organy ubezpieczeń społecz-
nych w ich kraju, poświadczających, że nie mają zaległości 
w zakresie zobowiązań podatkowych i w zakresie ubezpie-
czeń społecznych? 

( 1 ) Dz.U. L 199, s. 54. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di 
Alessandria (Włochy) w dniu 20 lutego 2009 r. – Agra 
Srl przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di 

Alessandria 

(Sprawa C-75/09) 

(2009/C 102/20) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Agra Srl 

Strona pozwana: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Ales-
sandria 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy mając na uwadze przepisy art. 11 decreto legislativo nr 
374/1990 w związku z art. 221 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 2913/1992 i dodanym doń później ust. 4 oraz z 
uwzględnieniem art. 84 akapit trzeci TULD (DPR nr 
43/1973), prawo Agenzia della Dogane (agencji celnej) do 
przeprowadzenia weryfikacji decyzji w sprawie ustalenia 

wysokości należności celnych ulega przedawnieniu bądź 
wygaśnięciu wraz z upływem trzech lat od dnia zgłoszenia 
celnego czy też bieg tego terminu może zostać przerwany 
lub ulec zawieszeniu na czas trwania postępowania karnego 
wszczętego z powodu naruszenia związanego z należnoś-
ciami celnymi, o których mowa w decyzji w sprawie usta-
lenia ich wysokości? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio (Włochy) w dniu 20 lutego 2009 r. – Gowan 
Comercio Internacional e servicos limitada przeciwko 

Ministero della Salute 

(Sprawa C-77/09) 

(2009/C 102/21) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gowan Comercio Internacional e servicos limi-
tada 

Strona pozwana: Ministero della Salute 

Pytanie prejudycjalne 

Czy dyrektywa 2006/134, na mocy której użycie fenarimolu 
zostało w znacznym stopniu ograniczone, jest zgodna z 
prawem, mając na uwadze okoliczność, że wynik oceny tech-
niczno-naukowej przeprowadzonej przez państwo pełniące rolę 
sprawozdawcy zdają się prowadzić do wniosku, iż ryzyko wyni-
kające z użycia tej substancji mieści się w dopuszczalnych grani-
cach? 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma 
izba) wydanego w dniu 10 grudnia 2008 r. w sprawie T- 
365/06 Bateaux mouches przeciwko OHIM, wniesione w 
dniu 24 lutego 2009 r. przez Compagnie des bateaux 

mouches SA 

(Sprawa C-78/09 P) 

(2009/C 102/22) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Compagnie des bateaux mouches SA 
(przedstawiciel: G. Barbaut, adwokat)
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